
60 R o z d z i a ł  3  n Bakteryjne choroby skóry

Patogeneza i obraz kliniczny
Ropne zapalenie skóry nosa jest zakażeniem bakteryjnym 
dotyczącym okolicy twarzy, które może być wynikiem urazu 
lub pogryzień przez stawonogi. Choroba ta ma prawdopo-
dobnie ścisły związek z  eozynofilową czyracznością skóry 
twarzy u psów, ze względu na bardzo zbliżony przebieg oraz 
obraz kliniczny. Ropne zapalenie skóry nosa u psów i kotów 
nie zdarza się często. 

Schorzenie klinicznie manifestuje się obecnością krost, 
grudek, rumienia, strupów, obrzęku, nadżerek lub też owrzo-
dzeń i przetok. Zmiany lokalizują się na grzbiecie nosa i mo-
gą być bolesne. 

Różnicowanie
W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę eozynofi-
lową czyraczność skóry twarzy (pies), nużycę, grzybicę, cho-
roby autoimmunologiczne, zapalenie skórno-mięśniowe, 
zapalenie skóry wywołane promieniowaniem słonecznym 
i nadwrażliwość na ukąszenie komarów (kot).

Rozpoznanie
1. Wykluczenie innych chorób o podobnym przebiegu.
2. Cytologia (wysięk, preparat odciskowy): ropne zapalenie 

z obecnością ziarniaków lub pałeczek.
3. Badanie dermatopatologiczne: zapalenie okołomieszko-

we i zapalenie mieszków włosowych, czyraczność, zapa-
lenie podskórza. Bakterie mogą być trudne do znalezienia 
w preparacie.

4. Badanie hodowlane: pierwotnym patogenem zwykle jest 
gronkowiec, często występuje także mieszana flora bak-
teryjna.

Leczenie i rokowanie

1. Aby usunąć strupy, codziennie przez 7–10 dni oczyszcza 
się zmienioną skórę przymoczkami z ciepłej wody oraz 
szamponem zawierającym chlorheksydynę. 

2. Antybiotykoterapię ogólną należy prowadzić przez min. 
3–4 tygodnie oraz kontynuować przez kolejne 2 tygodnie 
po całkowitym ustąpieniu objawów (zob. ramka 3-2).

3. Rokowanie jest dobre, ale u niektórych psów może dojść 
do trwałego bliznowacenia.

Ropne zapalenie skóry nosa z czyracznością  
(zapalenie mieszków włosowych i czyraczność skóry nosa)

RYCINA 3-69 Ropne zapalenie skóry nosa. Rumień, wysypka 
grudkowa oraz wyłysienie na grzbiecie nosa. W przeciwieństwie do 
chorób autoimmunologicznych, w przebiegu których zmiany loka-
lizują się w obrębie lusterka nosa, w przebiegu ropnego zapalenia 
skóry nosa objawy dermatologiczne dotyczą skóry owłosionej. 

RYCINA 3-70 Ropne zapalenie skóry nosa. Wyłysienie, ru-
mień, obrzęk i  grudki na grzbiecie nosa u  psa. Zwraca uwagę 
podobieństwo do eozynofilowej czyraczności skóry twarzy 
psów. (Dzięki uprzejmości: D. Angarano).


